Hier is alles te vinden over de VJC van 2012
In 2012 wordt evenals in de voorgaande jaren weer de voorjaarscompetitie georganiseerd door de Friese
wielerverenigingen WV Snits en WV Woonexpo Kapenga Drachten. LWV Friesche Leeuw doet dit jaar niet
mee omdat het Kalverdijkje grondig door de Gemeente Leeuwarden wordt opgeknapt en er dus geen
wedstrijden kunnen worden georganiseerd.
Er wordt gestreden om een eindklassement voor de dames/nieuwelingen (5 eindprijzen) en een
klassement voor de heren (8 eindprijzen). Elke wedstrijd worden de eerste tien meegenomen voor het
eindklassement. Prijzen worden uitgereikt na de laatste wedstrijd op 14 april in Sneek.
Let op: De prijzen dienen door de renners/ rensters zelf worden afgehaald bij de prijsuitreiking in Sneek. De
wedstrijden zijn voor iedereen toegankelijk (uitgezonderd jeugdleden) met een geldige KNWU licentie 2012
of basislidmaatschap 2012.
Waar rijden we dit jaar:
- Sneek (sportpark Schuttersveld)
- Drachten (sportpark de Fennen)
Bij twijfel over het al dan niet doorgaan van een wedstrijd door weersomstandigheden adviseren we je de
website van de betreffende wielervereniging in de gaten te houden.
Planning:
- 18 februari Drachten
- 25 februari Drachten
- 3 maart Sneek
- 10 maart Sneek
- 17 maart Drachten
- 24 maart Sneek
- 31 maart Drachten
- 7 april Drachten
- 14 april Sneek (finaledag)
Aanvang wedstrijden heren: 13.00 uur (1 uur en 3 ronden)
Aanvang wedstrijd dames/nieuwelingen: 13.01 uur (50 minuten en 3 ronden)
Inschrijfgeld: Het inschrijfgeld bedraagt € 3,00 per wedstrijd. Gelieve met gepast geld te betalen.

Voorjaarscompetitie Sneek 3-3
Aan de start van de tweede wedstrijd van de voorjaarscompetitie kwamen er maar liefst 107 renners en
rensters aan de start. Daarvan waren er 21 nieuwelingen/dames. Er werd een mooie wedstrijd vereden.
Het was zeer lastig om weg te rijden .
uit de grote groep. Elke kopgroep hield niet langer dan een ronde stand. De wedstrijd zou dus eindigen in
een massasprint.
In de laatste ronde, vlak voor de laatste bocht vond er helaas een massale valpartij plaats. Dit was heel erg
vervelend. Uiteindelijk zijn drie renners waarvan één een dame was, afgevoerd per ambulance naar het
ziekenhuis.
Wij wensen als organisatie de slachtoffers van de valpartij veel sterkte toe en een voorspoedig herstel.

3e wedstrijd van de voorjaarscompetitie van 10 maart, wordt ook in Sneek verreden.
Uitlslag heren.
1. Sierd Steiginga. 2. Rudi Bissels. 3. Teake Oppewal. 4. Nathan Loodsma. 5. Pieter Wagenaar. 6. Dennis
Haanstra. 7.Marco Bos 8. Atze Hospes 9. Brian Koster 10. Jelmer Abma
Uitslag dames/nieuwelingen.
1. Rinze Wagenaar. 2. Eit Visser. 3. Martin Kooistra. 4. Jeen de Jong. 5. Wouter Deens. 6. Janick
Zandvliet. 7. Harold Hoekstra. 8. ? 9.? 10?

Helaas ontbreken de nummer 8 t/m 10 in beide categorieën. Vooraf is vermeld dat als je bij de eerste tien
eindigt je moet melden bij de jury.
Doe dit de volgende keer.
Wij wensen als WV Snits de slachtoffers van de valpartij van zaterdag 3 maart, Paul Paulusma, Tonny
Teuben, Frank van 't Reve, Irene Tesink en Dennie van der kooi veel sterkte en een voorspoedig herstel.
Uiteraard zijn de foto's evenals afgelopen jaren weer te vinden op www.numberseven.nl
Hieronder een selectie:

Sneek zaterdag 10 maart, 3e wedstrijd voorjaarscompetitie.
Er kwamen een 70 renners/rensters aan de start van de derde wedstrijd om de voorjaarscompetitie,
56 heren en 14 dames/nieuwelingen. De wedstrijd begon vrij nerveus door de wester wind. In het begin
kwamen dan ook een aantal renners in de berm terecht en er was een kleine valpartij. De baan was
de eerste helft van de wedstrijd vrij nat, hierdoor was het af en toe glad en regende het helaas lekke
banden.
Er ontstond al snel een kopgroep, waar verschillende renners door een lekke band uit weg vielen.
Uitendelijk won Koen Broekman knap de sprint voor de zege.
Uitslag heren: 1. Koen Broekman, 2. Henk Bos, 3. Tjeerd van der Schaaf, 4. Jan Essers, 5. Bauke
Bouwstra, 6. Gaatze Postma, 7. Sjoerd Bakker, 8. Brend van der Horst, 9. Jord Veslinga, 10. Atze Hospes.
Uitslag dames/nieuwelingen: 1. Douwe Schaafsma, 2. Jeen de Jong, 3. Gerben Pieter Fennema, 4.
Mariëlle Jissink, 5. Rommie Wiersma, 6. Sytske Visser, 7. Fardau Westra, 8. Luc Benedictus, 9. Rinse
Waagenaar. ( maar negen renners/rensters hebben de wedstrijd uitgereden).
Volgende week zaterdag 17 maart is de wedstrijd in Drachten.

Verslag en uitslag voorjaarscom. 17-03-2012.
Onder mooie weersomstandigheden werd vandaag alweer de 4e wedstrijd verreden van onze voorjaarscompetitie.
Aan de start 52 Heren 11 nieuwelingen/Dames.
Voor de start werd door Egbert Lagro van WV Snits gevraagt om een minuut stilte in acht te nemen. Dit i.v.m het
overlijden van Jannie Kampen voorzitter van de WV Snits.
Begin van de koers was het vrij rustig met wat kleine demarrages. Het publiek dat door het mooie lentezonnetje naar
de wielerbaan in Drachten was gekomen kreeg pas in de finale echt strijd te zien. Harry Sweering ontsnapte als
éénling uit het peleton en sloeg hiermee een knap gat met het peleton. Na eerst wat kijken wie het gat dicht zou
rijden vonden nog negen renners elkaar. In de laatste ronde werd ook Harry Sweering teruggehaald en moest de
winnaar uit deze kopgroep komen.
Ruben Hoekstra kon in de laatste ronde uit deze groep wegrijden en kwam als 1e met een kleine voorsprong over de
streep gevolgd door Gaatse Postma en 3e Coen Rijpma.
Bij de Nieuweling/Dames ging de overwinning naar Jeen de Jong gevolgd door Douwe Schaafsma en David Keuning.

Uitslag Heren. Nieuwelingen/ Dames.

1 Ruben Hoekstra. 1 Jeen de Jong.
2 Gaatse Postma. 2 Douwe Schaafsma.
3 Coen Rijpma. 3 David Keuning.
4 Riemer Bosma. 4 Igor Hollemans.
5 Tako Klabbers. 5 Gerben Pieter Fennema.

6 Maurits Buist. 6 Luc Benedictus.
7 Harry Sweering. 7 Bart v.d Sluis.
8 Jorrit Douwes. 8 Danielle van Engers.
9 Rutger Hoekstra. 9 Rommie Wiersma.
10 Jelmer Hoekstra. 10 Marloes Drijver.

Namens WV Drachten Willen we alle renners jury EHBO en verdere medewerkers bedanken voor hun komst en inzet
en zien jullie graag weer bij de volgende wedstrijd in Drachten op 31 maart.

VJC 24-3
De vijfde wedstrijd om de voorjaarscompetitie te Sneek.
Aan de start van de vijfde wedstrijd om de voorjaarscompetitie kwamen er ongeveer zestig
renners/rensters
opdagen. Het was een levendige wedstrijd. Veel renners probeerden uit het peloton te ontsnappen.
In het begin van de wedstrijd ontstond een kopgroep van vijf renners. Deze kopegroep werd weer
ingerekend.
Daarna ontsnapte er weer vier renners. Deze kopegroep leek het te gaan halen. Door het harde werk van
de Friesche leeuw renners kwam het peloton nog dicht, en konden een aantal renners naar de kopgroep
toe
sprinten. Uiteindelijk won Fokke Postma knap de wedstrijd, met een tweede plaats voor Rudi Bissels en
een zeer
knappe derde plek voor Dennis Haanstra, die pas een halve ronde voor het einde in de kopgroep aansloot.
Bij de Dames/nieuwelingen was er een mooie eerste plaats voor de dappere Jelmer de Koning.
Tijdens de wedstrijd gebeurde het vaak dat renners/rensters van de dames/nieuwelingen worden
gedubbeld. Helaas
bereikte de jury het bericht dat één van de dames bij dat inhalen werd uitgescholden. Deze dingen worden
niet getollereerd tijdens de wedstrijden. Blijf fatsoenlijk!
Uitslag heren: 1. Fokke Postma, 2. Rudi Bissels, 3. Dennis Haanstra, 4. Simon Schram, 5. Riemer Bosma,
6. Thomas Eisma, 7. Niek hooghiemster, 8. Nathan Loodsma, 9. Gerwin van Dam, 10. Bauke Bouwstra.
Uitslag dames/nieuwelingen: 1. Jelmer de Koning, 2. Rommie Wiersma, 3. Larissa Drysdale, 4. Wendy
Oosterwoud
5. Danique Braam, 6. Bart van der Sluis, 7. Femke Oud.
Foto's van deze wedstrijd zijn te vinden op www.numberseven.nl en www.molenwiek.net

Sierd Steigenga Snelste in VJC Drachten 31-3
Sierd Steigenga, lid WVS was oppermachtig in de VJC afgelopen zaterdag in Drachten. Hij liet daar even
een knap staaltje hardrijden zien. Gefeliciteerd Sierd!
Uitslag:
Uitslag witte rugnummers
1. Sierd Steigenga
2. Pieter Wagenaar
3. Taeke Oppewal
4. Brend v/d Horst
5. Harry Sweering
6. Engbert de Vegt
7. Bas Saldenrijk
8. Eljakim v/d Sande
9. Marcel Weinans
10. Ronald Wierstra
Uitslag rode rugnummers
1. Douwe Schaafsma
2. Kay Thijs
3. Pieter Veenstra
4. Luc Benedictus
5. Femke Oud

Uitslag VJC 7-4
Uitslag witte rugnummers:
1. Brend v/d Horst
2. Jelmer Hoekstra
3. Nathan Lootsma

4. Wouter Heiligenberg
5. Tako Klabbers
6. Sven Gmelich Meijling
7. Roel Vogelzang
8. Aalzen Alma
9. Pascal Westerveld
10. Gosse v/d Meer
Uitslag rode rugnummers:
1. Mariëlle Jissink
2. Danique Braam
3. Pieter Veenstra
14-4 is de Finale van de VJC in Sneek!!

Finale voorjaarscompetitie Sneek
Voor de finalewedstrijd van onze mooie voorjaarscompetitie kwamen een 30 renners/rensters aan de start.
Ondanks de kleine groep werd er hard gereden. Veel renners probeerden weg te rijden. Het peloton werd
langzaam kleiner. Op 5 ronden van het einde ontsnapte een groep van 8 renners. Deze renners gingen
sprinten voor de dagzege. In de sprint was Sierd Steiginga oppermachtig. Hij stelde zo zijn eindzege in de
voorjaarscompetitie veilig. Op de tweede plaats kwam Germ van de Burg over de streep en als derde
Nathan Loodsma.
Bij de nieuwelingen/dames kwam Gerben Pieter Fennema als eerste over de streep.
Na de wedstrijd was er de prijsuitreiking van de voorjaarscompetitie 2012. Bij de heren was de eerste
plaats voor Sierd Steiginga, de tweede plaats voor Brend van der Horst en een keurige derde plaats voor
Nathan Loodsma.
Bij de dames/nieuwelingen was de eerste plaats voor Jeen de Jong, een tweede plek voor Douwe
Schaafsma en een derde plek voor Gerben Pieter Fennema.
Dag uitslag Heren
1. Sierd Steiginga
2. Germ van de Burg
3. Nathan Loodsma
4. Harry Sweering
5. Bauke Bouwstra
6. S Visser
7. Sybolt Kuipers
8. Bart Beima
9. Wouter Heiligenberg
10. Tim van der Meer
Daguitslag dames/nieuwelingen
1. Gerben Pieter Fennema
2. Kay Thijs
3. Danique Braam
4. Luc Benedictus
5. Femke Oud
6. Larissa Drysdale
Foto's ditmaal beschikbaar gesteld door Marc Veenstra.

